
RESUMO 
 
 
O presente trabalho visa investigar como se dá o processo ensino-

aprendizagem do componente curricular Ensino de Matemática ministrado no curso 
de Pedagogia no Campus Avançado Professor João Ismar de Moura - CAJIM da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, uma vez que se torna 
eminentemente salutar inquirir sobre a formação matemática dos estudantes do 
curso supracitado, tendo em vista que os problemas decorrentes da formação 
docente, possivelmente, podem gerar desde sentimentos de incapacidade por parte 
dos alunos que não dominam os conceitos e técnicas que lhes servem de base para 
aprendizagens futuras; até de descontentamento por parte dos professores por 
talvez não proporcionarem situações de aprendizagem que envolvam seus alunos. 
De acordo 
em relação ao ensino da Matemática, aponta-se dentre outros, a falta de uma 
formação profissional qualificada, o que deixa nítido que a formação de professores, 
seja ela inicial ou continuada, pouco tem contribuído para qualificá-los visando 
melhoras no exercício da docência. No curso de Pedagogia do CAJIM - UERN é 
ofertada aos graduandos do 6° período, a disciplina Ensino de Matemática, sendo 
esse o único componente nessa área que é estudado durante o curso. Dessa forma, 
após a aplicação de um grupo de questões sobre a Matemática do ensino 
fundamental I, foi necessário comparar os resultados obtidos pelos alunos que já 
cursaram a disciplina Ensino de Matemática com aqueles que ainda estão cursando, 
bem como aqueles que ainda não cursaram, a fim de verificar as contribuições desta 
disciplina para a aprendizagem dos conhecimentos matemáticos entre os alunos de 
Pedagogia. Em seguida, a análise foi feita e mostrada em forma de gráficos que 
relatava a quantidade de acertos por turma e as questões que tiveram maior número 
de acertos. Após esse grupo de questões, foi aplicado no 8° período um questionário 
onde os mesmos poderiam relatar sobre as experiências adquiridas com a oferta da 
disciplina, uma vez que para apenas eles a mesma já foi ministrada.  Com o 
resultado foi constatado que as dificuldades encontradas e o nível de construção do 
conhecimento Matemático foram muito semelhantes em todas as turmas. E também 
não se encontrou evidências suficientes de que a disciplina Ensino da Matemática, 
no modo como é ofertada no curso de Pedagogia do CAJIM - UERN, forneça aos 
graduandos os subsídios teóricos para a construção do conhecimento Matemático 
necessário em sua atuação profissional. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Matemática; Ensino-aprendizagem; Formação do Pedagogo; 
Pedagogia. 
 

 
 

 
 

 


